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  : دهچکي
خاک سبب ژئوتکنيکي دسترسي سريع به اطالعات مفيد .شناسايي دقيق مشخصات خاک يکي از مهمترين امور در طراحي و اجرا  پروژه ها  شهر  مي باشد

مشهدگردآور  و در بانک اطالعات طراحي  شهر ار  شده در غربفح۱۹۰در مطالعه حاضر اطالعات بيش از  گمانه  .ه مي شودکاهش هزينه و زمان انجام پروژ
دانزيته و درصد  داده ها  مورد استفاده در اين بانک شامل.شده است استفاده )(Microsoft Accessنرم افزار اکسس برا  اين منظور از.شده ذخيره شده است

خصوصيات خمير  شامل حد رواني و حد خمير ، خصوصيات مکانيکي خاک شامل اصطکاک و چسبندگي مصالح، عدد نفوذ استاندارد،  رطوبت خاک،
مزايا  اين بانک  .، عمق و مختصات هر گمانه مي باشد۲۰۰ ميزان قلياييت خاک،درصد عبور  از الک. اطالعات شيميايي خاک شامل درصد کلر و سولفات 

ها  خاک در مناطق فاقد ر مناطق مختلف و همچنين پيش بيني پارامترهايي از شهر،جست و جو اطالعات دان به گسترش پذير ، ارائه نقشهاطالعات مي تو
  .اطالعات اشاره نمود

  مشهد اكسس، افزار نرم ژئوتكنيك، اطالعات، بانك :دیکلمات کلي
  

 مقدمھ
 موثر  و مناسب ابزار فناور  اين .است يافته گسترش هازمينه از بسيار  در اطالعات بانك و اطالعات فناور  كاربرد توسعه امروزه
 مهندسي فيزيكي، خصوصيات نظير اطالعاتي ژئوتكنيك مهندسي در .نمايدمي فراهم پيچيده اطالعات و هاداده تفسير و مديريت جهت

-تصميم و مهندسان توجه مورد همواره ساده و عسري صورت به اطالعاتي چنين به دسترسي و داشته زياد  اهميت خاك شيميايي و

 و كرده اتخاذ صحيحي و مناسب تصميمات بود خواهند قادر مهندسان خاك، از دقيق و مفيد اطالعات از استفاده با .ميباشد گيران
 در هاخاك صياتخصو دقيق بررسي لذا و بوده پيچيده و متفاوت بسيار در مناطق مختلف، طبيعت خاک .دهند ارائه موثر  ها طرح
 سطحي زير ها خاك اطالعات به دستيابي جهت مهمي فرآيند اطالعات تفسير اين، بر عالوه .باشدمي اهميت حايز عمراني ها پروژه
  .است
 هلسينكي برا  شهر مثال عنوان به .استشده تهيه دنيا در مختلف شهرها  برا  زياد  ژئوتكنيكي اطالعات ها بانك اخير ها درسال

(Helsinki) ،ت اس شده تهيه آزمايشگاهي، ها آزمون و خاكها اليه ها،گمانه اطالعات شامل جامعي اطالعات بانك فنالند
.(Vahaaho et al.,  2003) بانكوك شهر ژئوتكنيكي اطالعات بانك(Bangkok) نگهدار  را گمانه٢٠٠٠٠به مربوط تايلند،اطالعات 
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 Suwanwiwattana et al 2001).(دارد نيز را خاك از بعد  سه مدل ايجاد توانايي اطالعات، ار نگهد بر عالوه سيستم اين، .كندمي
 و محلي،گزارشات ها شركت از شده آور جمع اطالعات شامل پرتوريكو، (Mayaguez) ماياگاز شهر ژئوتكنيكي طالعاتنک ااب

 نتايج مي باشد، و همچنين (ArcMap)آركمپ محيط دركيگرافي ها اليه از متشكل و بوده دولتي موسسات و تحقيقاتي مقاالت
 Lago)..است داده جا  درخود نيز را ميكروترومور انكسار آناليز و صحرايي انكسار  ا لرزه آزمون چون ژئوفيزيكي آزمايشات

Cintron, 2007) آسهباندا شهر  مناطق بازساز  جهت مهندسي شناسي زمين اطالعات سيستم،(Banda Aceh) در كه سوماترا رغربد 
 و شده تهيه ArcView GISافزار نرم از استفاده با اطالعاتي بانك اين ،است شده طراحي بود، شده تخريب ٢٠٠٤ سونامي و زلزله

- مي سطحي زير مدلساز  جهت افزار نرم اجزاء ديگر به اتصال جهت امكاناتي به مجهز همچنين .دارد باز و گسترش قابل ساختار 

 ژئوتكنيكي و مهندسي شناسي زمين ها بررسي و مطالعات اهداف به دستيابي منظور به نيز تهران برا  (Gunther et al., 2007).باشد
در مشهد نيز بانک  .) ١٣٨١ملكي،(است شده تهيه ژئوتكنيكي اطالعات بانك يك آن ها ويژگي شناخت و كواترنر  ها نهشته

طالبيان و .(ها  خاک در مناطق فاقد اطالعات اشاره نمودژئوتکنيک و پيش بيني پارامتر اطالعات ژئوتکنيک به منظوربرسي داده ها 
 . است شده عمراني مختلف ها پروژه افزايش باعث شهرها گسترش آن دنبال به و شهر  جمعيت افزايش امروزه ).١٣٨٦همکاران 

 از آن در عمراني ها فعاليت توريستي، و زيارتي ها دجاذبهوجو و جمعيت افزايش علت به و نبوده مستثني امر اين از نيز مشهد شهر
 به تا كه طور  به باشدمي دسترس در غرب شهر در زني وگمانه حفار  از مختلفي گزارشات .است بوده برخوردار گير چشم افزايش
 مورد ژئوتكنيكي كارها  ديگر ا بر تواندمي هاگمانه اين اطالعات .شدهاست حفار  مشهد غرب شهر در گمانه ١٩٠ از بيش امروز
 اهميت حايز ارزشمند اطالعات اين نگهدار  و حفظ منظور بدين .شود حفار  ها هزينه در جويي صرفه سبب و گرفته قرار استفاده
 يك ايجاد مطالعه اين از هدف .نمايد مهندسين به تواندكمك شايانيمي و بوده مفيد اطالعاتي بانك يك ايجاد راستا اين در .باشدمي

 مديريت نگهدار ، حفظ، جهت دسترس در اطالعات از استفاده با مشهد شهرغرب  ها خاك برا  ژئوتكنيكي اطالعات بانك سيستم
  .است خاك اطالعات تفسير و
 

  ت مورد مطالعهموقعي
دقيقه تا  ٢٠درجه و  ٥٨ جغرافيايي طول مختصات با مشهد دشت .است شده واقع مشهد دشت در و رضو  خراسان استان در مشهد شهر
 قومقره حوضه از قسمتي و رود كشف آبريز جزءحوضه شمالي دقيقه ٥درجه و  ٣٧دقيقه تا  ٤٠درجه و  ٣٥دقيقه شرقي و ٨درجه و ٦٠

  .شودموقعيت گمانه ها  مورد مطالعه مشاهده مي -۱در شکل  ٠گرددمي محسوب
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 هاک عمق برای گمانههای حفر شده به تفکيی گمانهاکندگو پر ت منطقه مورد مطالعهموقعي - ۱شکل 
 

  اطالعات بانك
 روشي با رايانه در هاركورد از ا مجموعه داده پايگاه يك در .است اطالعات از يافته سازمان ا مجموعه داده پايگاه يا اطالعات بانك

 ساز  ذخيره كه ا  رايانه ها برنامه .شوند يابي باز اربرك توسط توانندمي و شده ذخيره ا  رايانه برنامه يك مثل اصولي و سيستماتيك
 Data Base Managment) اطالعات بانك مديريت ها سيستم كنند،مي كنترل داده پايگاه در را يافته سازمان ها داده وبازيابي

System)اختصار به يا DBMS عهدهبر نيز را هاداده پايگاه صحت و امنيت كنترل سيستم اين .دارند نام 
 انواع در هاداده اين دهي سازمان نحوه درباره گير  تصميم فرآيند ها،داده پايگاه طراحي (www.cs.wisc.edu/~dbbook).دارد
 .به خوبي نشان داده شده استها در شکل زير مراحل طراحي پايگاه داده . است هارديف بين ارتباط برقرار  و(Records)  هاديفر

در مرحله دوم، طراحي . درمرحله اول نيازها  پايگاه داده شناسايي مي شود و فرم ها، گزارشات و دستوالعمل ها تجزيه تحليل مي شوند
يف يک مدل هدف اصلي اين مرحله ترکيب ديدگاه ها  کاربران با يکديگر و توص .ادراکي بر اساس نتايج مرحله اول انجام مي گيرد

در مرحله سوم،نرم افزار ها  مديريت پايگاه داده شناسايي شئه و با يکئيگر .باشدانتزاعي از موجوديت ها و ساختار ها  يک سازمان مي
در مرحله چهارم،مدل ادراکي .انتخاب يک سيستم مديريت پايگاه داده مناسب با نيازها و محدوديت هاستمقايسه مي شوند و نتيجه آن 

شده به مدل سيستم مديريت پايگاه داده انطباق داده مي شود و برنامه ها  کاربرد  و ارتباط بين کاربر و پايگاه داده طراحي مي تهيه 
 رکوردها جهت ذخيره، انتخاب روش دستيابي و ١در اين مرحله طراحي قالب.در مرحله آخر، طراحي فيزيکي انجام مي شود.گردد

                                                 
 

http://www.cs.wisc.edu/~dbbook)
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مي مرحله انجام  ين اطراحي امنيت و بازيابي در صورت از بين رفتن داده ها در همچنين،يردبلوک بند  رکوردها انجام مي گ
  )۱۳۸۰نعمت بخش و همکاران؛(گيرد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)١٣٨٠نعمت بخش و برآنی،( گاه داده هامراحل فرآيند طراحی پاي- ٢شکل   
  

  مشهد غرب ژئوتكنيكي اطالعات بانك
  :گرفته است زيرصورت اهداف تحقق راستا  در مشهد غرب ژئوتكنيكي اطالعات بانك ايجاد
  دانش پژوهان و مهندسين محققان، استفاده برا  مشهد شهر خاك از پراكنده ژئوتكنيكي اطالعات ذخيره و جمع آور  -١
  .است نگرفته جامان حفار  كه مناطقي در بويژه مختلف مناطق و اعماق در اطالعات جستجو  امكان ايجاد-٢
  تجزيه و تحليل خروجي بانک اطالعات  – ٣ 

  بررسي روابط بين پارامتر ها  مختلف ژئوتکنيکي  -٤  
  تهيه نقشه ها  اطالعاتي از قبيل نقشه ها  تخمين  -٥

 .گرديد ينتأم است، شده تهيه خصوصي و دولتي ها شركت توسط كه مختلفي ژئوتكنيك گزارشات از اطالعات بانك اين ها داده
 Arc View(در محيط نرم افزار آرک ويونقشه موجود در اين بانک اطالعاتي   .بردارند در را گمانه١٩١ به قريب اطالعات ها،داده اين

GIS (۲۰۱۰جداول بانک اطالعات در نرم افزار اکسس . تهيه شده و با اين بانک در ارتباط هستند )Microsoft Accss 2010 (   طراحي
 سيستم اين از استفاده با .مهم ترين دليل استفاده از اين نرم افزاراستفاده آسان از آن و در دسترس همگان بودن آن مي باشد .شده اند

                                                                                                                                                             
 
1 Format 

حلیل نیاز ھات  

داده ای سازمانمدل  طراحی ادراکی  

 نیاز ھای کلی سازمان

 فرآیند عملیات

 انتخاب نرم افزار مدیریت پایگاه داده

 طراحی منطقی

 طراحی فیزیکی
 مشخصات سخت افزار

 
 

 DBMSمشخصات 
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 يكديگر مشترک به (Fields)ها  ستون از استفاده با را جداول اين و كرده بند  دسته مجزا جدول چند يا يك در را هاداده توانمي
  .صفحه کار را نشان مي دهد فرم -٣شکلنمود مرتبط

  
  

  MWGEODATA ر فرم صفحه کارتصوي- ٣شکل 
  
  

 اطالعات دهي سازمان و ساختار طراحي
ورود به  .جدول وجود دارد ٨در بانک اطالعاتي غرب مشهد .تعيين طرح ساختار داده هابرا  بانک اطالعات مهمترين قسمت کار است

اختار و روابط بين جداول در بانک شکل زير س. مايش ها ، نوع خاک و مکان رو  نقشهطريق ممکن است، پروژه ها ، از ٤اطالعات از 
  :محتوا  هريک از جداول به صورت زير است.اطالعات ژئوتکنيک غرب مشهد را نشان ميدهد

 .باشدشامل مشخصات هر پروژه،محل انجام و مشاور پروژه مي: پروژه ها •

 .باشدي گمانه،مختصات نهايي گمانه ميشامل تعداد گمانه ها، عمق نهاي:گمانه ها •

 .شامل انواع خاکها  موجود،عمق و محل آن نوع خاک مي باشد: نوع خاک •

شامل خصوصيات فيزيکي چون وزن مخصوص خشک و مرطوب،درصد :خصوصيات فيزيکي،شيميايي و مکانيکي  •
و سه محوره و آزمايش نفوذ  رطوبت،حدود اتربرگ در اعماق مختلفو خصوصيات مکانيکي شامل آزمايش برش مستقيم

 .مي باشد) (pHييت خاکااستاندارد و خصوصيات  شيميايي شامل درصد سولفات ،کلريد و قلي
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 بانک اطالعات ژئوتکنیک غرب مشھد

 ھااسم  پروژه

 گمانھ ھا

 نوع خاک

زیکی و فیخصوصیات 
 شیمیاایی و مکانیکی

بر پروژه  مکان  نوع خاک نوع آزمایش
نقشھ  روی  

هاسم پروژ ھر مقدار عددی   
ایشمآز  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  ک غرب مشهددر بانک اطالعات ژئوتکنين جداول ساختار و روابط بي - ۴شکل 
 
 

 
  MWGEODATAفرم پروژه ها  - ۵شکل 
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 MWGEODATAت شافرم آزماي- ۶شکل 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  MWGEODATA فرم نوع خاک -۷شکل

 

 
 

 MWGEODATAنظرت گمانه مورد فرم موقعي - ۸شکل 
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 نتيجه گيري
-ذخيره منظور به اكسس افزار نرم از استفاده با كه است ا  رابطه اطالعات بانك يك مشهد، شهر غرب ژئوتكنيكي اطالعات بانك

 گزارشات از كه است خاك مكانيكي و شيميايي فيزيكي، خصوصيات شامل اطالعات اين .است شده ايجاد اطالعات بازيابي و ساز 
اين نرم افزار   .برميگيرد در را شهر سطح از گمانه١٩١به قريب اطالعات اطالعات، بانك اين .اندآمده دست به مختلف ها پروژه

 مزايا  ديگر از .نوع آزمايش ، و نام پروژه ها مي باشد ع خاک ،، نودکه شامل مکان پروژه بر رو  نقشهباشفيلتر ورود  مي ٤دارا  
 نيست، موجود خاك اطالعات كه مناطقي در ويژه به مختلف پارامترها  جستجو  امكان وجود ،پذير   گسترش به توانمي بانك اين
 حفظ جهت. باشندمي ارتباط در بانك اب و اندشده تهيه ويو آرك افزارها  نرم در اطالعات بانك در موجود ها نقشه .كرد اشاره
  .استشده تعريف عبور رمز كاربران برا  اطالعات ويرايش و حذف ايجاد، امكانات به دسترسي اطالعات، صحت
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